FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POCU
ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
Curs livrat de EDU ACCES, furnizor de formare profesională acreditat,
în parteneriat cu C.C.D. Giurgiu
1. CRITERII CURRICULARE
• Denumirea programului

• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POCU
ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul de
conducere din unitățile de învățământ giurgiuvene (de
preferat mai multe cadre didactice de la o școală, astfel
încât să se poată constitui o echipă la nivelul instituției,
pentru scrierea și implementarea proiectelor europene)
În contextul actual, în care nevoile școlilor sunt numeroase
și sprijinul din partea autorităților locale nu este suficient,
unitățile de învățământ au posibilitatea accesării fondurilor
europene pentru îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea
resursei umane. Prin intermediul proiectelor europene se
pot achiziționa echipamente necesare dotării sălilor de
clasă și nu numai, se pot înființa programe tip ”Școală după
Școală” și ”A Doua Șansă”, unde elevii pot beneficia de
subvenții lunare, pachete de hrană, excursii, tabere,
rechizite, îmbrăcăminte etc. Cadrele didactice din unitățile
de învățământ pot funcționa ca experți, coordonatori de
proiect, fiind remunerate pentru activitatea prestată.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Scop: Formarea competențelor necesare pentru
identificarea,
accesarea,
scrierea,
derularea
și
implementarea unui proiect de succes în cadrul unităților
de învățământ
Competențe vizate:
1. Familiarizare cu platforma MySmis în vederea
realizării unui proiect cu finanțare europeană;
2. Identificare de apeluri de proiecte din surse diferite;
3. Dezvoltare de abilități de realizare a parteneriatelor;
4. Implementare și gestionare de proiecte finanțate din

fonduri structurale;
5. Întocmirea documentației aferente unui cereri de
finanțare
Planificarea modulelor tematice:
Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de
ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:
-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul
platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);
-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală
la distanță);
-2 ore evaluare finală.
1. Ce trebuie să facem pentru accesarea 2
fondurilor nerambursabile;
2. Care sunt pașii pe care trebuie să-i 2
parcurgi pentru accesarea fondurilor;
3. Cum să te documentezi pentru obținerea 2
finanțării;
1
4. Programe operaționale;
1
5. Linii de finanțare deschise;
2
6. Pașii pe care trebuie să îi urmăm;
6
7. Cum completăm cererea de finanțare;
2
8. De unde putem obține finanțare pentru 2
proiectul nostru;
2
9. Cerințele
prevăzute
în
ghidul 2
solicitantului;
10. Analiza financiară și economică a unui
proiect
11. Evaluare
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Evaluare pe parcurs: observare sistematică
Evaluare finală: portofoliu

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Neagu Ionel, expert certificat în accesare fonduri europene
și prenume, specializare,
nivelul de pregătire)

• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
planificați
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore
de formare pentru fiecare

Prof. metodist C.C.D., Nina-Cristiana Gușă

minimum 25 de cursanți
Taxă de participare la curs – 180 de lei
4500 lei / 25 de cursanți / 24 de ore =7,5 lei/oră/cursant

participant
• Înscriere

Completați online Formularul de înscriere.

